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DAyANIN Öznri : Davacı tarafındau, İstanbrı] ili, Beyoğlu ilçesi, -Aile Sağlığı Mçrkezi'nde

ffiaktaiken,07l10l202ltarihindeyapılanmesaioenet.iıniveSAt]iMüzerinden
yapılan başvurtıya istinaden görcv yaptığı aile sağlığı mcı:keziııde sağlık hizmeti sunulmadığı tespit edildiğinden

baİıirte Aile ltekimliği Sözlcşnıe ve Odenıe Yönetnıetiği ekinde yer alan Aile IIekiınliği Uygulaırıasında

Uygrılanacak ihtar Puan Cewelinin 3l. maıJdesi ııyannca "İlgili ınevzııal hı'ikijnıleriııce hasta haklarına ııehcışl(ü

ınohreınil,eıiııe ıq,nıama,k" lıiline karşılık gelen yirmi (20) ihtar prıanıyla cezalandırılmasına iliŞkin İstanbutValiliği

iı saglıır Müdürlüğü'nnn fil0512022 tarih ve E-8l833l20-663.05-11392 sayılı işlem ile bu işleme karşı yapılan

itirazın reddine ilişkin İstanbul Valiliği İı sagı* Müdiirlüğii'nün 06/0612022 tarih ve E-8l833120-663.05-13025

sayılı işlemin; belitilen tarihte göreve gelıneme fiilinin sendikalfaaliyet kapsamındagerçekleştirildiği, bu hı.ısusa

ilişkin pek çok yargı kaı,arınıır bulunduSı. yapılan eyleme katılmanrn izinsu işe gelmeme şeklincie
dcğerlenclirileıııeyecegİ, hukuka ve mevzuaüa aykırı olduğıı iddia edilerek iptali istenilınektedfr.

SA\/UNMANIN ÖZETİ : Sağlık hizmctinin crtclcnmcsi vcya kısıtlanmasının ııümkün <ılmadığı,_ Sağlık

@inintelafisiolıııayalrsonrıçlardoğurabi[eccği,clavacınınalınanbirgiiniükişe
gelnreırıe karan doğrultusrında işe gelırıediğinin tespit edildiği, usulıine uygun olarak yüıutülen soruştumıa

İeticesinde getirilen teklife uygun olarak davacıya Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönenneliği Bk-3'te yer

alan ihıar pııan cetveli 3l. nra«ldesi uyarrnca filiııe uygun olarak 20 ilıtar pııanı veri|diği belirtilerek davaııın ıeddi

gerekti ği savuırulmaktadır.

TüRK MİLI.ETİ ADINA

Ktırar veren isüanbul l l. idare Mahkemesi'nce. dava dosyası incelenmek suretiyle işin gereği görüşüldü:

Dava, davacı taratin«laır, İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, . Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekinri olarak

görev yapmaka iken, 07 11012021 tarihinde yapılan ınesai ıienetiıni ve SABİM iieerinden yapılan başvuruya

istinaden görev yaptığı aile sağlığı merkezinde sağlık hizmeti suııulmadığı tespit edİldiğinden balıisle Aile
Ilekiınliği Sözleşmc ," Öd",r. Yöıretnıeliği ekincle yer alan Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar

Pı;an Cetveliıriıı 3l. ı,ııaddesi uyannca "Ilgili nıev:ııat hiikiirnlerin<,e hasta haklarına ve hasta nıahrenıi_v-etine

ııvı1ııüınQk" fiiline karşıtık gelen yirnıi (20) ihtar puanıyla cezalandırılmasına ilişkin İstanbul Vatiliği İl Saglıl<

Müdürliiğü'nün l'70512022 tarih ve F._8I833l20-663.05-1l392 sayılı işleın ile bu işlen-ıe karşı yapı|an itirazın

ı.cddiııe ilişkin İstanbul Valiliği İı sagııt Miidürlüğü'nlJ.ıı 06106/2022 taih ve E-8l833l20-663.05-13025 sayı[ı

işlenıin iplali istemiyle açılırrıştıı,,

5258 sayılı Aile Heklmliği Kanunu'nun |'Yijnetıııelikler" başlıklı 8. maddesinde; "(l) Aile lıekiır-ıi ve

aile sağlığı çalışanlarının çalışmausul ve esasları: çalışılan yer, kuruın ve statiilerine göre öncelik sıralaıırası: alle

hekimliği ııygulaınasına gcçişe ve nakillere ilişkin puanlama sistenri ve sayıları; aile sağlığı nıerkczi oIarak

kullanılaçak yerlerrle aranacal< flziki ve teknik şartlaı,l mcslek ilkeleri: iş taııın-ıları: perlonnans ve hİzmet kalite

standaıtları; lıasta sevk evrakı. reçete. [aporve diğer kullanılacakbelgelerin şekli ve İçeriği.kayıtlann rutulması ilÇ

ça[ışn-ıa ve deııetime ilişkin ıısul ve esas[ar, Sağlık Bakanlığınca çıkanlacak yönetmelikle düzenlenir. (2) Aile
hekimi ve ai]e sağlığı çalışanlarıyla yapılacak sözleşmede yer alacak hususlar ve bu Kanuııda belirleneıı esaslar

çerçevesinde bunlara yapılacak ödenıe tutarları ile bu ücretlerden indirim oran ve şartları, sözleşmenİn feshini
gcrektiren nedenler, Cumhurbnşkanrnca çrkarılacak yönetmelikle düzenlenir.'l hükrıiine yerverilıniŞtir.
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Bu maddenin ikinci fikrasına dayanılarak hazrrlanan ve 301612021 tarihli ve 3l527 sayılı Resmi

Gazçte'de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Öcleme Yönetmeliği'nin "Sözleşmenin ihlaren sona

erdirilnıesi" başlıkh 11. maddesinde, "(l) Bı,ı Yönetmeliğin eki (EK-3 Aİle Hekimliği Uygulamasında

Uygulanacak İIıtar Puaırı Cetveli)'nde yer alan fiilleri işlediği tespit edilen sözleşmeli aile hekimi ve ailc sağlığı

çalışanına: a) Müdi.irlüği.in halk sağlığı hizınetlerinden sorunrlu başkanınca, b) Tcspitin Bakanlık taraflndan

yapılması l-ıaliııcle Bakanlıkça. yazılı ihtar yapılır. (2) Sözleşmeli aile hekiıni veya aile sağlığı çalışanına, ihtarın

tcbliğincten itibaren sıı\,uılııla yapması içiıı ycdi gün stirc vcriliı,. Yapılan savunmalar ııygun gönilnıccliği takdirde

veya süresi içinde savı.ınıı,ıa yapılman-ıası drıruını_ında ilıtar puaııı verİlir, Bir sözleşını' döncıni içerisiııde herhangi

bir fiilin ikinci vc devam cde ı:ı ilrlalleriır<lc. ihtar puanı iki kat olarak uygulaııır. (3) İhtar pııantııtn kcııdisine tebliğ

edilen ilgili aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gtin içinde; a) Mi-idüıltigün halk

sağlığı hizınetlerindeır sorumlu başkanının verdiği ihtar puanına karşı, il sağlık ırıüıdürüne, b) Bakanlığın verdiği

ilıtara karşı Bakan Yardımcısına. itirazda bulunabilir. İtiı,az nıercileri otuz gıin içinde itirazı inceleyerek karara

bağlar ve karar ilgilisin e yazılı olarak bildirilir. (4) Bakanlıkça yapılaır ilrtarlar ve soııuçlan, işlem yapılnıak üzere

ilgilimüclürltiğe bildirilir. (5) Biı sözleşme döıremi içinde verileu ihtaı,pı,ıanlarının iki yıjzpuana ulaşması haliııde

sözleşıne, il sağlık müdüı,i.i taratlndan sona erdirilir. (...)" hükmiine yer verildikten sonra, IJk 2 Aile Hekiınliği
(lygıılamasıııela Llygulanacak İhtgr Puuııı Cetveü'ııin 31. maddesnde, "İlgili ınewııaı lıükiirulerinc:e ha,ıta

haklarına ve hasta mahreınivetine ul,rnam«k" fıilinin yirnıi (20) ihtar puanilrı gerektirdiği kurala bağlannııştır.

Dava ılosyasınrn incelennresintlen, İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, 4 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde ıile
hekiıni olarak görev yapan davacının,07ll0l202l tarihinde yapılan mesai denetimive SABİM üzerinden yapılan

başvuruya istinaden görev yapüğı aile sağlığı merkezinde sağlık hizmeti sunulmadığı tespit edildiğiııdcn bahisle

Aile tlekimliği Sözlcşme ve Ödcıne Yönetıneliği ekinde yer alan Aile Hekinıliği Uygulaınasında Uygulanacak
İhtar Puaıı C]etvelinin 3l. ırıaddesi uyarlnga "İlg,ili ıneı,zu(]l hükiimleı,iııce haslahaklarıııa ı,ehasta nıulırenıbıeline

uvıııunıuk" liiliııe karşılık gclen yirmi (20) ihtaı, puanıyltı cezalanclırılınasına ilişkin İstanbul Valiliği İl Saglıl<

Mücliirlüğü'ntin l7 05/20]] tarilı ve I1-|JltJ33l20-(ı(ı].(.)5-1l392 sayılı işlem ile bu işleıne karşı yapılan itirazııı
red6iııe ilişkin istanbul Valıliğı İl Saglılt Müdi.irlüğü'nnn 06'0612022 tarilı ve E-8l83.3l20-663,05-1.3025 sayılı
işlenıinin iptali istemiyle bakı|ınakta olan davanın açıldığı anlaşı'lmaktadır.

Uyuşmazlıkta, dava konusu işlemin dayanağıırı oluşturan Yönetıııelik ekindeki Aile Hekimliği
Uygıılamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetvelinin, ayıı Yöııetmeliğin "Sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi"

başlıklı l1. maddesi uyarınca diizenlendiği. ancak dayanak 5258 sayılı Aile Hekinıliği Kanuntı'nun

"Yöııetnıelikleı." tıaşlıklı 8. maddesinin 2. fıkrasındaki ".,.sözleşnıenin feshini gerektiren nedeııler,..."
ibarcsiniıı Anayasa Mahkemesi'nin 211612022 tarihli ı,e E:2022l43, Kı2022l8l sayıh kararı ile iptal edildiği,
bu karırın Resmi Gazetelde yal,ırnlannıasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe gireceğinin hüküm
alnna alındrğı ve kararın 05.08,2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığı görülmektedir.

Anayasa'nın 153. maddesinin üçtincü fikrasında, "Kanun, Cuınhurbaşkanlığı kararnaınesi veya Türkiye
Büyfü Millet Meclisi İçtüziiğü ya da bunların hiiküınleri, iptal kararlarının Resmi Gazete'de yayınrlandığı tarilrte

yürürltikten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarilıi aynca
kaı,arlaştıı,abilir. Bu tarih, Resmi Gazete'de yayımlandığı güırden başlayarak bir yılı geçemez"; beşinci fıkrasıırda,

"iptal karar'laıı geriye yürriıııez"; altıncı llkrasında ise, "Anayasa Mahkeınesi Kararlan Resmi Gazete'de hemen

yayıııılaııır vc yasanıa, yıirütme ve yargı organlarını, idare makamlarını. gerçek ve ttizel kişileı'i bağlar." kurallarl
yer alıııaktadıı,.

Ayı,ıca, Anayıısa'ırrn l52. maddt siııin 3. fıkrasındal "...A,rul,gso Mqhkemesiniıı kararı, eı,cls hakkı.ııdrıki.

karur kes.inleşinceq,e kaclu, gelirs,e, nıuhkeuıe lıııua ulınuk zoıuncladır." trıralına ycr veriImiştir. Bu lıükınün

getiriliş anıacı Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararlarının. itiraz yoluna başvuıulmasını isteyen kişi ya da

kişiler taı,afından açılaıı davaların yanı sıra, iplal edilen hi_iküm ya da hiikünıler esas alınarak hakkında uygulanıa
yapı[mış olan kişiler tarafiııdan açılan ve görülmektc olan davalarda da dikkate alıırmasını gerektirı:ııcktedir.

Bu hııkuksal duruı-ııun doğal sonucu olarak, bir kanun ya da kanlın hükmünde kararnaınenin uyglılannıası

netleııiyle dnva açmak duruırrunda kalan ve Anayasa'nın l53. maddesi uyarınca itiraz yoluyla Anayasa

Mahkemesi'ne başvurulıııasını isteıne lıakkına sahip olaıı l<işilerin açmış olduğu clavalarcla da; hak veya menf'aat

ihlaline ıreden olaır kuralın iptal davası veya itiraz yolııyla daha öırçe yapılaıı başvtıru sorrucuuda Anayasa

Malıkemesi'ııce iptal edilmiş olınası lıalinde, iptal hükmi.inün uyuşmazlık yönünden değerlendirilnresi gerekeceği

açıktır.
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Ilerne kaclar, Anayasa Malıkenresi'nce,211612022 tarihli ve E:2022l43,Kı2022l8l sayılı iptal kararınln
yıinirlüğe giımesi dokuz ay süre ile erteleıırrıiş ise de, Anayasa Mahkenıesi'nin, iptal karannın yürürliiğe gireceği

iarilıi ileıiye dönük olarak eıtelemiş btılı.ınrrrası öırcelikle yasana organlna aynı konuda, iptal kararınln gerekÇesine

uygun olaİak yeni bir «lüzenleıne için o)anak tanımak ve ortada hukuki bir boşluk yaratmamak aınacına Yönelik
nİrp. t.. duııımda yargı ııreı,cileriııin bakmaktırolclukları uytışmazhklardahukulia ve AnaYasa'Ya aYkırı bıılunarak

ipıal cdiln-ıiş kuralları uygulaınası vc uyrışınazlıkları bu lı.urallara göre çözüınleınesi sonuctınu doğurmaYacağının

kabulü geı,ckiı,.

Bakılan davacla. dava konı,ısu işlcınin <iayanağını oluştrıran z\ile Hckimliği Ulgulanıasında UYgulanacak

ihtar puanı Cetvelinin, aynı Yönetıneliğin "Sijzleşn-ıenin ilıtaı,en sona erdirilmesi" baŞ[ıklı l l. maddesi tlYarınca

düzenlendiği, ancak «layanak 5258 sayılı Aile Hekinıliği Kanunu'nıın "Yöııelnıelikler"baŞlıklı 8. maddesinin 2.

fıkrasındaki ,,...söx,leşınenin feshini gerektiren nedenler,..." ibaresinirr Aııayasa Mahkemesi'ııin Yukarıda anılan

karanyla iptal edildiği ve bu karann da Resmi Gazete'de yayııılandı$ 05,08,2022 tarihinden başlayarak dokuz ay

sonra yi.irürlüğe giİeceği görülınekte olup, Arrayasa'nın l53. maddesiude yer alaır, Anayasa Mahkemesi

kaı.arlaİıırın bağlay.ıcı olduğrına dair htikiiın ile Danıştayın yerleşıniş içtilıatlarıyla istikrarlı bir Şekilde belirtildiği

üzere. Anayasa'ya aykrn bı,ılunarak iptal edihniş olduğu bilindiği halde görüIınekte olan davalann Anayasa'Ya

aykırılığı saptanİnış lıiikiiınler dit<kate alınarak çözümlenınesinin, Anayasa'nuı üsLünlüğü ve hukuk devleti ilkesine

ayıç1rı oıacagı anlaşılclığından, _5258 sayılı Aile Hekinıliği Kanunu'nun "|'öııetmelikler" baŞlıklı 8. ıııaddesiııiı'ı 2,

fkrasıuda yer alan ve sözleşıııeniıı t'eşhi ile ilıtar puaııı cezası verilmeshi gerektiren hallerin Yönetnıelikle

düzeıılennıesine yetki vereıı ''...sozleşıneninfeslıiııi gereklireıı ııedenler,..." ibaresinin.AnaYasa Mahkemes'i'nce

iptali nedeniyle yönefurıeliğin vc eki olan e,İle Hetlrrliği Uygulamasııra Uygulanacak İhtar Puanı Cetvelinin de

yasal dayana!ı kalnraınış brrltınırraktadır, ,l1

Bu durumda. kanun koyı,ıctı tarafından bu konucla henüz bir düzenlenre cle yapılmamıŞ olduğu dikkate

alıııdığıııcla, Anayasa-Fahkgn-le§ kara@uir-ıir-teyilT-day7i?ğ, ortada-n Effin-Y-Onffi?lJ[lllffiekiınligi
Uygulamasıncla Uy_uulaıııcak İhtar Pı.ıanı Cctvcti lıükmüne dayanılarak. davacının yirmi (20) ihtaı PuanıYla

cezalaııdırılınasına ilişkin<lava koııı"ısıı işlenrdehııkuka uyarlık brı[unııradığı sotluç ye kanaatine varılınıştır,

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlcmin iptaline, aşağıda dökiimü yapılan 258,4GTL yargılaına gideri

ile karar verildiği tarihte yürürlıikte olanAvukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirleııen 5,500,00-TL vekalet

ücretiniır ılavalı idare tarafindan davacıya verilmesiııe, artan posta ücretinin istemi haliııde, talep edilnremesi

haliırde ise kararın kesinleşınesinden sonra Mahkemeıııizce re'sen davacıya iadesine, kararın tebliğini iz.leYen

gündcn itibarcn otuz (30) gün içerisincJe İstanbul Bölge İdare Mıhkemesi'ne istinaf yolu nçık olmak iizere.

30l 1212022 tarihinde oyblrliğiyle karar verildi.

üy.
ONUR ÇÜRÜK

192956

Başkan
MUSTAFA BiLiCi

l01762

YARGlLAMA (;iDIlRL[,Ri

üy.
CiHAN TÜRKAN

182332

Başvunna Harcı :

Karar Harcı :

Vekalet Harcı :

Posta Gideri :

80,70 TI-

80,70,11.

l 1.50 TL
85,50 TL

ToPt..AM 258,40 TL
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